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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

Στην Καρδίτσα σήμερα την 8η του μήνα Ιουνίου  του έτους 2012 και 
ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Νταβανά Ελένη (υπάλληλος ∆ήμου 
Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος  του 
∆ημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 234/2012 
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 07/06/2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

234/2012 

 

Απόσπασμα από το υπ’αριθ. 
9/7-6-2012 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού  
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε      
 

ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ 

Οι μάρτυρες 
                           

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

             
 Αριθ. Πρωτ. :14074/08-06-2012 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 
  Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις 
της περιπτ. Κ' παρ 2 του άρθρου 12 του ν.4071/2012   
Στην Καρδίτσα σήμερα την 7η του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος  Πέμπτη και ώρα 

6:30 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 13328/01-06-2012 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου του ∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ήμου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύμφωνα με τους 

ορισμούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε  

συνεδρίαση το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1) Αγραφιώτου Ελένη  18)Σούφλα Ουρανία 1)Αρχοντής ∆ημήτριος 

2) Αναστασίου Απόστολος  19)Τσιούκης Λάμπρος  

3) Αρβανιτάκου Σοφία  20)Χλαπάνας Ηλίας  Αν και κλήθηκε νόμιμα 

4) Γούλας Σωτήριος  21)Βερίλλης ∆ομήνικος  

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  22)Γεννάδιος Ιωάννης  

6) Ζορμπάς Ιωάννης  23)Καρκαλέτση Θεοδώρα  

7) Καραγιάννης Νικόλαος  24)Ντελής Ιωάννης  

8) Κατσιαβάρας Θωμάς  25)Ντούρλιας ∆ημήτριος  

9) Κωστόπουλος ∆ημήτριος  26)Σουφλάκος Βασίλειος  

10) Κωτούλας Φίλιππος  27)Τέγος Χρήστος  

11)Μαρκινός Αθανάσιος  28)Γιοβάνης Γεώργιος   

12)Μουζιούρας Νικόλαος  29)Μακροστέργιος Αθανάσιος  

13)Μπατζιάκας Βασίλειος  30)Τσίπρας Εμμανουήλ  

14)Μπουραζάνης Αθανάσιος  31)Τσαντήλας Βασίλειος  

15)Νασιάκου Αλεξάνδρα  32)Χάρμπας Θωμάς  

16)Παπαγεωργίου Σταύρος    
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17)Παπαδημητρίου Χαρίλαος    
 

 Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε 
σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 32), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του 
Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ημοτικού & 
Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων 
της Ημερήσιας ∆ιάταξης, παρόντος του ∆ημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.  

 
                      ---------------------------    
 Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με πρόσληψη 
εργατοτεχνικού προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περιπτ. Κ' παρ 2 του 
άρθρου 12 του ν.4071/2012  και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Την εισήγηση του  αντιδημάρχου  κ. Τσιούκη Λάμπρου ο οποίος ανέφερε τα εξής: 

Σύμφωνα με το άρθρο 210 του ν. 3584/07 οι ∆ήμοι μπορούν να απασχολούν 
εργατικό και τεχνικό προσωπικό, μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, εφόσον η 
σχετική δαπάνη προβλέπεται στους προϋπολογισμούς τους.  
    Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την 
περίπτ. κ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012, η οποία αντικατέστησε ουσιαστικά 
το άρθρο 210 του ν. 3584/2007, δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ 
του ν. 2190/94 το εργατικό και τεχνικό προσωπικό που απασχολείται στους ∆ήμους μέχρι 
και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, εφόσον η σχετική δαπάνη προβλέπεται στους 
προϋπολογισμούς τους. 

Ο συνολικός αριθμός δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των δέκα (10) ατόμων σε 
δήμους με πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους και μεγαλύτερος των είκοσι 
(20) ατόμων στους υπόλοιπους δήμους. 

Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου και δεν 
υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, βάσει πίνακα προσληπτέων 
που αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ και ο οποίος συντάσσεται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης του 
οικείου φορέα. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των 
προσληπτέων στο ΑΣΕΠ, καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το 
αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για τη 
συνδρομή των όρων πρόσληψης των ως άνω περιπτώσεων. Εάν κατά τον έλεγχο 
διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω 
διατάξεων, εφαρμόζεται η παρ. 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε 
με την παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται 
περιλαμβάνεται σε πίνακα που κοινοποιείται στη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης Λειτουργίας ΟΤΑ του 
Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και στη ∆ιεύθυνση Προσλήψεων του Υπουργείου 
∆ιοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Η μη τήρηση της ως άνω 
διαδικασίας συνεπάγεται την ακυρότητα οποιασδήποτε διενεργηθείσης πράξης. 
 

Επειδή η συγκεκριμένη διάταξη είναι ωφέλιμη πολλαπλά για το ∆ήμο, αφενός διότι 
παρέχει μία ευελιξία και αφετέρου γιατί επιτρέπει την άμεση αντιμετώπιση επειγόντων 
ζητημάτων της καθημερινότητας, προτείνω την αξιοποίηση της.   
 

   2.Την παρ.2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την περίπτ. κ΄ της παρ. 2 του 
άρθρου 12 του ν. 4071/2012 
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1. την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 37/ οικ. 21097/28.05.2012 
 

   3.Το γεγονός ότι ο ∆ήμος έχει πληθυσμό σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πάνω από 
δέκα χιλιάδες (10.000)  κατοίκους 

 
   4. Το γεγονός ότι υφίσταται η ανάγκη για την πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθια και 

υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους. 
 

5. Την επακολουθήσασα  ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της πρόσληψης εργατοτεχνικού 
προσωπικού του ν.4071/2012   ψήφισαν οι ∆ημοτικοί Σύμβουλοι  Αγραφιώτου, Αναστασίου, 
Αρβανιτάκου, Γούλας, Ευαγγελακόπουλος, Ζορμπάς, Καραγιάννης, Κατσιαβάρας, 
Κωστόπουλος, Κωτούλας, Μαρκινός, Μουζιούρας, Μπατζιάκας, Μπουραζάνης, Νασιάκου, 
Παπαγεωργίου, Παπαδημητρίου, Σούφλα και Χλαπάνας ενώ ΚΑΤΑ  ψήφισαν οι ∆ημοτικοί 
Σύμβουλοι  Γεννάδιος, Τέγος, Μακροστέργιος Τσαντήλας και Χάρμπας. Στη συζήτηση και 
λήψη της παρούσας απόφασης δεν συμμετείχαν οι ∆ημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Καρκαλέτση , 
Ντελής, Ντούρλιας, Σουφλάκος και Τσίπρας λόγω απουσίας τους από τη συνεδρίαση. 
 
 
                                             Αποφάσισε κατά πλειοψηφία  

Α. Την   πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού, μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' 
άτομο το μήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 210 του ν. 3584/07 και την περίπτ. 
κ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012, προκειμένου να απασχοληθούν σε 
πρόσκαιρες ή εποχικές ή κατεπείγουσες ανάγκες οι οποίες θα διαπιστώνονται κάθε φορά με 
την απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου. 
 
Β. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που μπορούν να απασχοληθούν, θα είναι ο ανώτερος 
που προβλέπεται από την περίπτ. κ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012, δηλαδή 
είκοσι (20)  άτομα. 
 
Γ. Η παρούσα έχει ισχύ έως το τέλος της θητείας της παρούσας δημοτικής αρχής (με την 
προϋπόθεση της πρόβλεψης σχετικής δαπάνης στον προϋπολογισμό)  
 
∆. Αρμόδιο όργανο για τον αριθμό των ατόμων, την επιλογή των ειδικοτήτων που 
απαιτούνται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες  και την πρόσληψη είναι ο ∆ήμαρχος. 
  
Ε. Η συνολική δαπάνη για το τρέχον έτος προϋπολογίζεται σε 40.000,00 ευρώ και θα 
βαρύνει τον α) Κ.Α. 30-6041.0001  με τίτλο «Ημερομίσθια εργατοτεχνικού προσωπικού» 
ποσού  30.000,00 € και τον β) Κ.Α. 30-6054.0001  με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 
ημερομισθίων εργατοτεχνικού προσωπικού» ποσού  10.000,00 €, του προϋπολογισμού 
εξόδων οικονομικού έτους 2012. 
 
ΣΤ. Η Οικονομική Επιτροπή θα ψηφίσει τις σχετικές πιστώσεις. 

Μειοψήφισαν οι ∆ημοτικοί Σύμβουλοι  Τέγος, Γεννάδιος, Τσαντήλας, Χάρμπας και 
Μακροστέργιος. Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συμμετείχαν οι 
∆ημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Καρκαλέτση , Ντελής, Ντούρλιας, Σουφλάκος και Τσίπρας λόγω 
απουσίας τους από τη συνεδρίαση. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συμμετείχαν οι ∆ημοτικοί 
Σύμβουλοι κ. κ. Τσιούκης, Γιοβάνης & Βερίλλης, λόγω αποχώρησής τους από τη 
συνεδρίαση. 
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθμό 234/2012 
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ       ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Ακολουθούν υπογραφές 

 
Καρδίτσα ______________ 

Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 
   
                                          
 


